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        Допълнително споразумение 

Към  Договор №11/  20.01.2020г 

 

          Днес 30.06.2021г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните: 

          1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, 

ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София /Заличено на основание 

чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ в 

качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и ръководител счетоводен отдел 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

          2. „Дърводобив груп“ ЕООД  , седалище и адрес на управление: /Заличено на 

основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от управител /Заличено на основание чл.59 

от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна: 

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

 

            І.Предмет на споразумението:  

            1.Със заявление с  вх.№866-1/28.06.2021 г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят   

е заявил желание за промяна на договорения график , поради наличие на 

неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи от дъжд през второто тримесечие 

на 2021 година и преовлажнена почва, водещи до невъзможност за достъп до 

насажденията предмет на договора;  както и необходимостта от опазване и 

предотвратяване повреди на горските пътища гравитиращи с обекта, представляващо  

безвиновна невъзможност от страна на  Изпълнителя за своевременно извършане на 

добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това  срокове и минимални 

количества  определени в Договор №11/ 20.01.2020г 

           2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение  , на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми, 

т.8.2.  от Договор №11/ 20.01.2020г , и при спазване разпоредбите на Закона за горите и 

нормативните документи по приложението му,  страните в дух на взаимно 

сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т.4.2.15 от 

същия, както следва: 

          -Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа  по тримесечия и 

минимални количества, както следва: 

 

 

Обект 

№ 

Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 година 
Общо 

I II III IV 

2003 

113г, 147д, 164а, 
166а, 174н, 
175ж,  320б, 
327т, 329м, 338г, 
38о, 70к, х х 1157 1157 2314 

 

http://dgsconevo.sidp.bg/


       3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване. 

       4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено 

предизвестие действието на основния договор и настоящото допълнително 

споразумение, като при това  приложи разпоредбите на раздел V от договора.    

 

        Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №11/ 20.01.2020г 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....п/печат......                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п/печат......... 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/     /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/                     
........../п/..............                                                                             

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 
 

 

 

 

 

 


